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Beste familie en vrienden, 

 
J517 – 2017: 500 jaar geleden sloeg Maarten Luther zijn 
95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg 
– hoe is dat in 
Frankrijk 
herdacht? 
Daarvan 
kunnen we u 
geen compleet 
verslag 
uitbrengen, wel 
een paar 
indrukken.  
 
Feest van het Evangelie 
De Protestantse Federatie heeft een 'Feest van het 
Evangelie' georganiseerd in Straatsburg, van 27 tot 29 
oktober. Op landelijk niveau is daarvan niet veel in het 
nieuws gekomen. De journalisten hebben echter meer 
aandacht geschonken – lijkt ons – aan een meerdaagse 
conferentie, eind september, in het stadhuis van Parijs. 
President Macron heeft daar een lange toespraak 
gehouden waarin hij veel waardering heeft uitgesproken 
voor de bijdrage van de protestanten in het publieke 
leven van Frankrijk. Hij heeft hen opgeroepen te blijven 
wat ze zijn, en door te gaan met de positieve inbreng in 
de maatschappij. Emmanuel Macron is een tijdlang 
persoonlijk assistent geweest van de filosoof Paul 
Ricoeur, die van protestantse huize was. Die tijd van 
samenwerking heeft bij hem een diepe indruk 
achtergelaten, daar komt hij openlijk voor uit. Hij wil het 
protestantisme echter niet alleen waarderen voor de 
filosofische en maatschappelijke inbreng, maar bovenal 
als geloofsovertuiging. Meteen heeft hij duidelijk gemaakt 
dat voor hem de neutraliteit van de staat ten opzichte van 
religie of overtuiging (de zogenoemde 'laïcité') geen 
vijandige houding moet zijn, maar een waardering van de 
positieve inbreng van een geloofsovertuiging in het 
maatschappelijke leven. Overigens is hij zich wel bewust 
dat bij de protestanten niet iedereen hetzelfde denkt. 
Maar hij bewondert hen voor het feit dat ze, ondanks 
verschillende opvattingen en een daardoor afwijkende 
praktijk, “onder hetzelfde dak wisten te blijven”. Ons 
commentaar: dat is tot nu toe waar wat betreft de 
Protestantse Federatie; het is de vraag of dat nog 
tientallen jaren zal duren. 
 
500-jarig jubileum 
In onze omgeving is natuurlijk ook aandacht besteed aan 
het 500-jarig jubileum van de Hervorming. De Verenigde 
Protestantse Kerk van Le Creusot – Autun heeft dit willen 
vieren tijdens de maandelijkse kerkdienst in Montceau-

les-Mines, op zaterdag 21 oktober. Voor deze dienst 
waren de plaatselijke pastoor en de burgemeester 
uitgenodigd; ze zijn beide gekomen. Totaal waren we 
echter maar met 16 personen. De Protestantse kerk 
houdt de diensten in Montceau-les-Mines in een door de 
gemeente ter beschikking gesteld zaaltje waarin ook 
diverse verenigingen hun activiteiten hebben. Gelukkig is 
dat zaaltje niet erg groot. 
Hervormingsdag is geen 
feestdag in Frankrijk, zelfs niet 
in streken waar meer 
protestanten zijn. Meestal wordt 
er op de dichtstbijzijnde zondag 
aandacht aan besteed. Op 29 
oktober was het echter de vrije 
zondag van de predikant, en 
daarop is geen uitzondering 
gemaakt. Bovendien was er het 
feest in Straatsburg … 
 
'Dank u voor de Bijbel' 
De protestants-evangelische gemeente van Montceau 
heeft van 31 oktober tot 4 november 'open huis' 
gehouden, met een tentoonstelling bestaande uit affiches 
die het protestantisme presenteren per thema, niet alleen 
historisch, maar ook wat het protestantse geloof inhoudt. 
Het motto is: 'Dank u voor de Bijbel', gelanceerd door de 
landelijke evangelische raad. Bij de opening waren de 
pastoor, de dominee van Le Creusot en een lid van de 
gemeenteraad van Montceau aanwezig. Vrijdagavond 
was er een lezing over 'Wat is er na de dood ?' (1 
november= Allerheiligen) en zaterdagavond de Jezus-
film. Het geheel met als doel het Evangelie bekend te 
maken.  
Zondag 12 november was gewijd aan de vervolgde kerk. 
Zoals ieder jaar doen we mee met deze landelijke actie, 
georganiseerd door 'Open Doors', heel actief in Frankrijk. 
Ze bieden een compleet dossier aan voor deze zondag. 
Een gemeentelid leidde de dienst en zelf nam ik de preek 
voor m'n 
rekening. Dit jaar 
wordt er een 
parallel 
getrokken tussen 
de vervolging 
van de Franse 
protestanten en 
de hedendaagse 
verdrukking van 
christenen overal 
ter wereld. 



Nog geen voorganger 
De gemeente in Montceau is nog steeds zonder 
voorganger. Een jongeman, afkomstig uit Montceau, is in 
2011 christen geworden door contact met de gemeente 
en is begonnen met een vorming, eerst een Bijbelschool 
en nu theologie. Hij en zijn vrouw hebben aangeboden de 
open plaats in te nemen met ingang van september 2018. 
Om dat mogelijk te maken moest er natuurlijk wel een 
financiering gevonden worden. Er zijn verschillende 
vergaderingen geweest, maar door omstandigheden 
waren wij iedere keer afwezig. Ten slotte hebben leden 
en belangstellenden kunnen stemmen; tot onze 
teleurstelling was de uitslag negatief: ruim twee derde 
stemde tegen. Achteraf hebben we begrepen dat men 
niet tegen de personen heeft gestemd, maar het 
financieringsplan is afgewezen. De Amerikaanse zending 
die het werk in deze regio is begonnen had dit plan 
opgesteld. Het lijkt erop dat deze zending en de 
gemeente niet op dezelfde golflengte zitten. Jammer; 
naar onze mening heeft deze zendingspost goede leiding 
nodig om verder te groeien. 
 
Tot zover Brams deel van de brief. 
Hieronder neemt Anne Marie de pen ter hand. 
 
Conferentie in Berlijn 
Na lang wikken en wegen heb ik me het afgelopen 
voorjaar toch weer ingeschreven voor de Europese LCJE 
conferentie, dit jaar in Berlijn. ( Ter herinnering: LCJE 
staat voor  
'Lausanne Consultation on Jewish Evangelism'). Na mijn 
lichte beroerte en tien dagen in het ziekenhuis, afgelopen 
januari, was het een lastige beslissing. Maar je kunt na 
zoiets niet steeds thuis blijven zitten. Anders doe je niets 
meer. En om voordelig te vliegen, moet je je tickets lang 
van te voren aanschaffen; weliswaar uit voorzorg met een 
aangepaste reisverzekering erbij; maar die gebruik je 
daarna liever niet. 's Zondags 13/08 zou Bram me naar 
Lyon rijden, waar we zouden slapen. In Lyon is het 
dichtstbijzijnde vliegveld, met bovendien directe vluchten 
naar Berlijn. M'n vliegtuig ging op maandagochtend 14 
augustus vroeg. 

Spoedpoli 
Maar in de week voor 
mijn vertrek voelde ik 
me niet goed; m'n 
bloeddrukmeter gaf 
bovendien erg 
wisselende waarden en 
hartritmestoornissen 
aan. Sommige 
bloedwaarden waren 
die week ook verdacht. 
Die konden weer op 
een hartinfarct wijzen. 
Misschien veroorzaakt door de grote hitte? Dat vertelt het 
verhaal niet. Uiteindelijk zijn we de donderdagmiddag 
voor mijn vertrek toch maar naar de spoedpolikliniek van 
het ziekenhuis in Montceau gegaan; daar heb ik uren op 
een harde 'brancard' gelegen, in een kamertje op de 
spoedafdeling. Na een ECG, tweemaal bloedonderzoek, 
en zoals altijd al die uren aan het infuus, bleek alles 
weer 'op orde'. Met de mededeling dat mijn hart 'moe' 
was, (dat wist ik al jaren) mochten we om 12 uur 's nachts 
naar huis. Ik moest maar niet gaan vliegen, zei de 
dienstdoende assistent. Hij gaf een recept mee voor de 
apotheek. De apotheker keek de volgende dag 
bedenkelijk, en gaf me een paar waarschuwingen mee. 
Vandaar dat ik het niet erg vertrouwde. Dus, de volgende 
dag maar opgebeld naar de praktijk van de huisarts, die 
zelf met vakantie was. Een invalster kon me die dag nog 
ontvangen; zij vond niets verontrustends meer. Volgens 
haar kon ik gerust het vliegtuig nemen. Het was 
ondertussen vrijdagavond. Het bleef een beetje griezelig. 
Bijna had ik toch mijn reisverzekering moeten gebruiken. 
Gelukkig werd die administratieve rompslomp ons deze 
keer weer bespaard. De kou en de tocht in de 
ziekenhuisruimte, waarin ik zoveel uren op een soort 
martelplank heb gelegen, hebben blijkbaar een 
genezende invloed gehad ... 
Ik was blij en dankbaar dat ik toch naar Berlijn kon 
vliegen, en voor de vijfde keer de LCJE-conferentie kon 
bezoeken. 

 
 
 
Het thema was in dit Lutherjaar: 'De Reformatie en haar impact op Joods-Christelijke relaties en zending'. 
 

Hier volgt de eindverklaring van deze 11e  Europese LCJE-conferentie (Lausanne Consultation on Jewish 
Evangelism). (Met dank aan ds. J H Soepenberg uit Assen, voor het gebruik van zijn vertaling uit het Engels naar 

het Nederlands.) 
 

Verklaring van de 11e LCJE-conferentie (Lausanne Consultation on Jewish Evangelism) 
 

Meer dan 80 deelnemers uit 12 landen, inclusief Israël en de Verenigde Staten, waren in Berlijn bijeen van 14-17 
augustus 2017 om informatie uit te wisselen en zich te bezinnen op de impact van de Reformatie op de joods-

christelijke relaties in het verleden, het heden en de toekomst. Zij doen de volgende verklaring uitgaan: 
 
Wij, de deelnemers van de 11e Europese LCJE-conferentie, Messiasbelijdende Joden én christenen uit de volken, zijn 
dankbaarheid verschuldigd aan Maarten Luther en de andere reformatoren, die voor alle gelovigen de deur openden om de 
Bijbel te lezen als het ware en enig gezaghebbende, geopenbaarde Woord van God. 
 

Wij onderschrijven dat redding door genade beschikbaar is voor allen die geloven in Jezus als hun Messias en Heer.  
Deze boodschap werd eerst aan het Joodse volk bekend gemaakt, en is vandaag nog altijd eerst bestemd voor het Joodse volk, dan 
voor de heidenvolken (Rom. 1:16). 



 
We verwerpen: 

• Maarten Luthers kwetsende uitlatingen over het Joodse volk als haaks staande op het onderwijs van de Bijbel.  

• Hedendaagse anti-Joodse en antisemitische standpunten in kerken, die voortvloeien uit een onjuist begrip van het 
Joodse volk, hun geloof, levensstijl en religieuze gebruiken; we betreuren de onwetendheid en het onjuiste begrip van de 
kerk in haar relatie tot het Joodse volk, als in strijd met het Bijbelse verbond. 

 
We verheugen ons: 

• Dat protestantse instellingen en kerken in Europa door de eeuwen heen zich hebben ingespannen om het Joodse volk 
Gods liefde te tonen in woorden en daden. 

• In meer openheid bij het Joodse volk voor het Evangelie van Jezus de Messias en het groeiende aantal Joodse mensen 
dat het Evangelie gelooft, zowel in Israël, Europa als wereldwijd. 

• Dat Messiasbelijdende gelovigen samen met gelovigen uit de volken samenwerken in de verspreiding van het 
evangelie, en zo gestalte geven aan de roeping van Israël een licht te doen zijn voor alle volken (Jes. 49:6). 

 
Hoewel we met grote dankbaarheid de 500e verjaardag van de Reformatie vieren en haar betekenis voor het protestantisme 
onderkennen, kunnen en willen we niet Luthers uitspraken over het Joodse volk negeren en de impact die deze woorden de 
eeuwen daarna hadden. Daarom dagen we kerken en individuele gelovigen uit:  
 

• Respectvol en oprecht over het Joodse volk te spreken en alle vormen van antisemitisme, vroeger en vandaag, af te 
wijzen. 

• De Bijbels-Joodse roots van het christelijk geloof te erkennen, evenals de familieband tussen Messiasbelijdende Joden en 
de gelovigen uit de volken. 

• De Joodse identiteit van Messiasbelijdende gelovigen te erkennen en te bevestigen, en hen tegelijk te zien als deel van 
het lichaam van Jezus de Messias. 

• Het Evangelie te delen in woorden en daden met Joodse vrienden en bekenden, omdat we geloven dat het evangelie de 
kracht van God is tot behoud voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood maar ook voor de Griek (Rom. 1:16-24). 

 
We danken God die ons zo liefheeft dat Hij ons zijn Zoon zond, de Messias Jezus, om te sterven voor onze zonden en op te staan 
uit de dood, opdat de hele mensheid, zowel Israël als de volken, verzoend kan worden met Hem. 
 

 
We wensen u allen heel gezegende kerstdagen en Nieuwjaar toe! 

"Wat de toekomst brengen moge" ...  bij de Heer loopt het niet uit de hand! 
 

Hartelijke groeten, Anne Marie en Bram. 
 
 

 
 

Bram en Anne-Marie Markusse zijn financieel deels afhankelijk van giften. 

U kunt hen steunen door een gift over te maken via 

www.ecmnederland.nl/geven 

of via 

IBAN NL02INGB0000254997 

t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “Fam. Markusse”. 
European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, 

met als doel gemeenten stichten in Europa: 

dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. 
Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

ECM is voor haar werk afhankelijk van giften. 
ECM-Nederland is deelnemer van de EZA en de EA en is een ANBI-erkende instelling. 

Giften zijn daarom belastingaftrekbaar. 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org - www.ecmnederland.nl 
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